
Talento e obstinação 
são fundamentais para 
quem deseja conquistar 
espaço no mercado 
publicitário. 

A propaganda brasileira tem um padrão 
de excelência e é reconhecida no exterior 
como uma potência criativa, com mo-
delo de negócios sério e rentável, pro-
fissionais de primeira linha, anunciantes 
fortes e atuantes. "A contribuição da 
propaganda para o desenvolvimento do 
país é importante e relevante, porque 
uma propaganda forte é reflexo de uma 

indústria forte, de consumidores exi-
gentes, de marcas comprometidas com 
o crescimento", destaca Sérgio Valente, 
presidente da DM9DDB desde 2005. 
Valente começou sua carreira na cidade 
natal, Salvador/BA, aos 21 anos, com 
uma formação acadêmica pouco co-
mum no mercado publicitário: engenha-
ria e administração de empresas. Após 
cinco vezes na lista dos mais premiados 
publicitários do Norte/Nordeste, desem-
barcou em São Paulo, em 1992, de iní-
cio trabalhando na criação de jingles pu-
blicitários e, em seguida, como redator 
da agência Lew Lara. Dois anos depois, 
foi para a DM9 onde chegou a diretor de 
criação em 2000. Com perfil que mistu-
ra o redator criativo ao administrador de 
visão abrangente, Valente foi a escolha 
natural para suceder o então presidente 
Guga Valente - com quem, a despeito 
da coincidência de sobrenomes, não 
tem relação de parentesco. 
Valente diz não pensar muito em suces-
so, embora confesse ser um profissional 
obstinado. "Quem trabalha comigo sabe 
que não gosto de desistir e não gosto de 
quem desiste. Acho que sempre dá para 
fazer melhor", declara em entrevista ex-
clusiva concedida a Agitação, após um 
período de férias em julho. Entre outros 
temas, falou de ética na propaganda, do 
impacto da internet, da importância que 
a agência dá ao estágio para formação 
de novos talentos, dos resultados do 
Festival Internacional de Cannes e das 
boas perspectivas que acenam para o 
mercado publicitário brasileiro nos pró-
ximos cinco anos, graças ao bom mo-
mento econômico. 

Agitação - A publicidade brasileira ga-
nhou 57 Leões em Carmes, e a DM9DDB 
ficou entre as agências mais premiadas. 
A que atribui esse resultado? 



Sérgio Valente - É preciso ter cuidado 
ao analisar os números de Cannes este 
ano. O festival está com mais catego-
rias, está distribuindo mais leões, então 
é natural que o Brasil, como uma grande 
potência criativa, conquiste mais leões. 
Agora, é inegável a qualidade dos pro-
fissionais, da criatividade e dos traba-
lhos que a propaganda brasileira tem. O 
resultado este ano para o Brasil foi mui-
to bom. Pelo segundo ano, o país ficou 
com o título de Agência do Ano, no ano 
passado com a própria DM9DDB, e este 
ano com a Almap. Isso mostra uma in-
dústria forte, consistente. Agora é hora 
de construir o futuro. O Brasil está me-
lhor, mas o mundo está ainda melhor. 
Não podemos ficar presos às glórias do 
passado, precisamos pensar nas con-
quistas do futuro. 

Agitação - A crise de 2009 afetou a 
qualidade das campanhas? 
Sérgio Valente - Existem casos e ca-
sos, e é muito difícil fazer uma genera-
lização desse porte. A crise provocou 
reações diferentes em algumas em-
presas por uma série de circunstâncias 
muito específicas de cada uma. Mas, 
as empresas e marcas que souberam 
aproveitar a crise com suas agências 
fizeram boas escolhas de onde inves-
tir, do que dizer, de como se manter 
presente na lembrança do consumidor, 
saíram da crise mais fortalecidas. Mui-
tas marcas e empresas adotaram esse 
caminho, pelo menos na DM9. 

Agitação - Qual é a contribuição da 
propaganda para os negócios e desen-
volvimento do país? 
Sérgio Valente - É importante e rele-
vante, porque uma propaganda forte é 
reflexo de uma indústria forte, de con-
sumidores exigentes e de marcas com-
prometidas com o crescimento. Esse 
é um círculo virtuoso muito positivo 
para qualquer economia. Não se tra-
ta de quem faz o quê primeiro e, sim, 
de todos os elementos trabalhando em 

conjunto para uma economia fortale-
cida. Isso está acontecendo no Brasil. 
Teremos cinco anos de grandes oportu-
nidades. É preciso trabalhar muito para 
aproveitá-las. 

Agitação - Há quem diga que a pro-
paganda é disseminadora de hábitos. 
Como se dá a questão da ética no meio 
publicitário? Até que ponto ela estimula 
o consumo de drogas lícitas como ál-
cool e tabaco, por exemplo? 
Sérgio Valente - A propaganda não esti-
mula nada. Para produtos como os citados 
na pergunta há legislação específica que 
é obedecida por toda e qualquer agência 
brasileira. Quem não obedece, é punido. 
Para isso existe o Conar (Conselho Nacio-
nal de Autorregulamentação Publicitária) 
que é bastante rigoroso e respeitado. Mas, 
em ultima instância, propaganda não é 
criadora de hábitos, ela na verdade surfa 
nos hábitos da sociedade. 

Agitação - Como é avaliada a propa-
ganda brasileira no exterior? 
Sérgio Valente - Com muita excelência. 
Somos reconhecidamente uma potência 
criativa, temos um modelo de negócios 

sério e rentável, profissionais de primei-
ra linha, anunciantes fortes e atuantes. 

Agitação - Quais as principais mudan-
ças ocorridas na publicidade a partir da 
internet? 
Sérgio Valente - A internet mudou o 
comportamento das pessoas, e a publi-
cidade foi no embalo dessa mudança. 
Com a internet, o consumidor descobriu 
sua voz e seu papel como indivíduo e 
agora descobre seu papel como parte 
de um grupo ou de vários grupos que 
pertencem às redes sociais. Isso sig-
nifica uma mudança na comunicação. 
Antes, a mensagem publicitária era de 
um para muitos, agora muitos falam 
que é de um para um. Mas, a meu ver, 
é de um para um dentro de um grupo 
de pessoas com perfis muito simila-
res. Essa mudança faz a comunicação 
evoluir para entregar ao consumidor o 
conteúdo que ele busca, de uma forma 
bacana e bastante interativa, muitas ve-
zes via entretenimento. Acho que é essa 
a mudança da propaganda nos últimos 
tempos, uma busca maior por relevân-
cia, conteúdo e entretenimento. 

Agitação - Com o advento de tantas 
marcas de produtos semelhantes, nos 
últimos anos, e com o consumidor mais 
crítico, qual é o caminho encontrado 
pela publicidade para convencer o públi-
co a consumir o produto do seu cliente? 
Sérgio Valente - A publicidade não 
convence ninguém de nada. Nosso pa-
pel é construir marcas fortes para que, 
ao decidir por um produto, o consumi-
dor se lembre da sua marca e decida 
comprá-lo porque conhece e reconhece 
os valores que ela tem. 

Agitação - Como engenheiro de for-
mação, o que o motivou a se enveredar 
para o mercado publicitário? 
Sérgio Valente - É uma longa história, 
mas sempre tive as vertentes de cria-
ção, de comunicador e de bom vende-
dor. Juntando tudo isso ao fato de que 



sempre tive o exemplo de Nizan Guanaes 
(um dos fundadores da DM9) como um 
benchmark, vi que meu caminho era a 
propaganda mesmo. Está dando certo. 

Agitação - Quais foram os maiores de-
safios encontrados na sua escalada? 
Sérgio Valente - Os desafios são mui-
tos, mas não me prendo a eles, não. 
Desafio para mim é para ser superado. 
Não fico remoendo e nem fazendo deles 
grandes monstros. 0 maior desafio da 
minha escalada será o que eu vou en-
frentar amanhã, mas com certeza vou 
trabalhar para vencê-lo. 

Agitação - A quais fatores atribui o seu 
sucesso profissional? 
Sérgio Valente - Não penso muito em 
sucesso. Gosto do meu trabalho. Sinto 
grande prazer em criar e realizar gran-
des idéias, liderar pessoas e colaborar 
na construção do grupo ABC (do qual a 
DM9 faz parte). Sou um profissional ex-
tremamente obstinado. Quem trabalha 
comigo sabe disso. Não gosto de desis-
tir e não gosto de quem desiste. Acho 
que sempre dá para fazer melhor. Já 
levei muito tombo na vida, mas nunca 
me deixei derrotar por eles. Assim vou 
tocando a vida. 

Agitação - O curso de publicidade e 
propaganda continua a figurar com um 
dos mais concorridos nos vestibulares. 
Os estudantes da área também cons-
tam da lista dos que mais procuram 
estágio no CIEE. O mercado consegue 
absorver tanta gente? 
Sérgio Valente - Há espaço para quem 
tem talento e para quem tem garra. Se o 
formando tem talento e é obstinado em 
conseguir construir uma carreira, ele terá 
seu espaço e terá sucesso Independen-
temente do número de vagas que exis-
tam. 0 que talvez seja o grande desafio é 
conseguir chamar a atenção para o seu 
talento. Difícil, mas não impossível. 

Agitação - Que perfil deve ter quem 

pretende ingressar no segmento? 
Sérgio Valente - 0 mercado de publi-
cidade é muito amplo e o perfil de um 
bom executivo de mídia pode ser muito 
diferente do bom criativo. E um excelen-
te criativo pode não ter perfil para dire-
tor de criação. Mas, para ser um bom 
profissional é realmente importante ser 

comprometido com o trabalho, ter foco 
no resultado do cliente (que é o que faz 
o resultado de uma agência), gostar do 
que faz, ser criativo na busca de solu-
ções e caminhos. Mas isso serve para 
qualquer profissão e não só para publi-
cidade. Quem deseja entrar no mercado 
publicitário tem de entender profunda-
mente de economia, de marcas, de ne-
gócios, de pessoas. 

Agitação - As escolas têm formado ade-
quadamente os profissionais de acordo 
com a demanda? 
Sérgio Valente - Existem escolas e es-
colas. Um bom fundamento teórico alia-
do à prática da profissão forma um bom 
profissional. 

Agitação - Qual a importância do está-
gio para ingresso profissional no mer-
cado? É tão ou mais importante do que 
em outras áreas? 
Sérgio Valente - Acho que é extrema-
mente importante. Na DM9 temos um 
programa de estágio forte, em que o 
estagiário passa por todas as áreas an-
tes de definir em qual irá se aprimorar. 
É preciso também ter bom desempenho 
na faculdade. Estagiário é um estudante 
em processo de aprendizagem e, como 
tal, precisa se preocupar com uma boa 
base teórica e isso é a faculdade que dá. 

Agitação - A DM9DBB incentiva os es-
tagiários a buscar aprimoramento cons-
tante? 
Sérgio Valente - Investimos muito em 
estágio e nos estagiários. Às terças e 
quintas-feiras, por exemplo, temos pa-
lestras dentro da DM9 em horário de 
trabalho para que mesmo os profissio-
nais seniores continuem estudando. 0 
nome do programa é Campus 9, justa-
mente para lembrar a faculdade. 

Agitação - A agência também usa as 
redes sociais para a seleção? 
Sérgio Valente - Usamos o twitter para 
selecionar estagiários, dando chance 



selecionar estagiários, dando chance 
para qualquer estudante. Já temos qua-
tro profissionais contratados que co-
meçaram a estagiar na DM9 depois de 
verem a convocação via twitter. 

Agitação - Os estagiários têm chances 
de efetivação na empresa? 
Sérgio Valente - Temos vários casos 
de profissionais que começaram como 
estagiários e hoje são diretores de conta 
na DM9. 

Agitação - O senhor aconselharia al-
guém a ingressar na publicidade? 
Sérgio Valente - Claro que sim. Quem 
tem talento, é obstinado e acha que 
pode contribuir para construir marcas 
relevantes deve, sim, conhecer a pu-
blicidade e, se gostar, continuar. Mas a 
quem procura glamour e fama, tenho de 
avisar que essa época já passou. Não 
estou dizendo que não tem glamour 
nem fama. Tem. Mas não busque isso, 
pois não é isso que vai encontrar pri-
meiro. 

Agitação - Quais as 
perspectivas para o 
segmento nos próxi-
mos anos, consideran-
do fatores como Copa 
de 2014, desenvolvi-
mento da economia 
brasileira, com o pré-
sal etc. ? 
Sérgio Valente - Os 
próximos cinco anos 
serão de grandes 
oportunidades. Temos 
muito trabalho a fa-
zer e precisaremos de 
gente capacitada e an-
tenada. Os estudantes 
que aproveitarem essa 
fase para se formar, no 
sentido mais amplo do 
termo, terão grandes 
chances pela frente. 

Quatro vezes Agência do Ano no mais importante festival de propaganda do 
mundo, o Festival Internacional de Publicidade de Cannes, a DM9DDB é uma 
das três maiores agências em faturamento do Brasil. Integrante da holding 
ABC de Comunicação e da rede DDB, possui uma carteira de clientes diversi-
ficada composta por mais de 20 grandes marcas, como Amanco, Brastemp, 
Bohemia, C&A, Cia Athletica, Consul, Guaraná Antarctica, Honda Motos, In-
tel, Itaú, Sadia, Terra e Telefônica. 
No ano em que comemora seu 21° aniversário, a DM9DDB está imersa em 
construir o futuro da propaganda, da agência e de seus clientes. Um futuro 
em que o e-mail esteja aposentado e em que falar em inclusão digital não 
faça sentido porque a sociedade estará efetivamente interligada em rede. 
Para construir o futuro, a DM9DDB está mudando. Seu quadro de funcio-
nários viu novos cargos surgindo: diretor de search (pesquisa), diretor de 
redes sociais, diretor de inteligência digital, especialista em produção digital, 
especialista em business inteligency. 

Novo desafio. Como um homem que gosta de desafios, Sérgio Valente parte 
para mais uma grande meta: ajudar o Grupo ABC de Comunicação, do qual 
é sócio, a se tornar o nono maior grupo de comunicação do mundo, no 
ranking do Advertising Age, em cinco ou seis anos. 0 grupo, que conta com 

16 empresas, já ocupa a 20a 

posição. Para chegar ao nono 
posto, deverá atingir uma re-
ceita de um bilhão de reais. Só 
para este ano, projeta receita 
equivalente a 610 milhões de 
reais. "Somos prestadores de 
serviço, existimos para aten-
der os clientes e eles estão 
indicando que comunicação é 
mais do que apenas propagan-
da", destaca Sérgio Valente, 
em depoimento publicado ao 
jornal O Estado de S.Paulo. 
Como parte dessa estratégia 
de crescimento, a holding, co-
mandada pelo executivo Guga 
Valente, anunciou mudanças 
em seu modelo operacional, 
com o ingresso de Bazinho 
Ferraz na sociedade, da qual 
já fazem parte Nizan Guanaes, 
Sérgio Valente, Banco Icatu e o 
Fundo Gávea de Investimento. 

Text Box
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